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Nederlandse samenvatting

Neuroblastoom
Het neuroblastoom is een zeldzame vorm van kanker die voornamelijk 
voorkomt bij kleine kinderen en ontstaat uit de voorlopercellen van 
het sympatische zenuwstelsel. Dit is een onderdeel van het zenuwstelsel 
dat onwillekeurige processen regelt zoals de hartslag, en bestaat uit 
zenuwstrengen die naast de ruggenwervels en de bijnieren gelegen zijn. De 
bijnieren bevinden zich bovenop de nieren en zorgen voor de productie 
van adrenaline. Het neuroblastoom ontstaat dan ook meestal in één van de 
bijnieren en kan van daaruit uitzaaien naar lymfknopen, lever, huid, botten 
en het beenmerg. Dit gebeurt bij ongeveer de helft van de patiënten. Het 
neuroblastoom komt niet heel vaak voor; in Nederland zijn er ongeveer 
20 nieuwe patiënten met neuroblastoom per jaar. Toch is het na leukemie 
de kanker waar de meeste kinderen aan overlijden. Dit zijn voornamelijk 
de kinderen die uitzaaiingen in het beenmerg en de botten hebben op het 
moment van het stellen van de diagnose. Wanneer het neuroblastoom 
uitgezaaid is, is het erg moeilijk te genezen. Ondanks erg agressieve therapie 
leven na 5 jaar nog maar 30-40% van deze kinderen. In dit proefschrift 
worden verschillende onderzoeken beschreven die gericht zijn op de 
verbetering van het inschatten van het stadium van de ziekte, wat van belang 
is bij de therapiekeuze, én onderzoeken naar methodes om de effectiviteit van 
therapieën beter te kunnen vervolgen.

Risicogroepen
Kinderen met neuroblastoom worden ingedeeld in drie verschillende groepen: 
1. patiënten met een laag risico om te overlijden (laag risico ziekte), ze   
 krijgen bijna geen therapie, 
2. patiënten met een gemiddeld risico om te overlijden (medium risico   
 ziekte), dit is een kleine groep, die met name chemotherapie krijgt en 
3. patiënten met een hoog risico om te overlijden (hoog risico ziekte). 
De laatste groep zijn patiënten ouder dan 1 jaar met uitzaaiingen in botten 
en beenmerg bij diagnose. Zij krijgen heel intensieve therapie, bestaande uit 
chemotherapie, operatie, radiotherapie en stamceltransplantatie. Deze laatste 
groep, de patiënten met hoog risico ziekte, is helaas verreweg het grootst. 
Deze indeling maakt het mogelijk om patiënten te classificeren naar risico 
op overlijden, en daarmee kan er therapie op maat worden aangeboden aan 
de patiënten. Nu is deze indeling alleen nog te grof; de hoog risicogroep is 
erg groot en heterogeen en we kunnen nu nog niet goed voorspellen bij het 
stellen van de diagnose welke van deze patiënten de ziekte zullen overleven en 
welke niet.
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Om de hoog risico groep te kunnen identificeren is het van belang om bij 
patiënten zo goed mogelijk tumorcellen in het beenmerg te kunnen detecteren 
bij het stellen van de diagnose. Ook tijdens de therapie is dit van belang, om 
te kunnen evalueren of de therapie goed aanslaat en de tumorcellen uit het 
beenmerg verdwijnen. 

Bij een andere onder kinderen veelvoorkomende soort kanker, leukemie, 
wordt al gewerkt met deze systematiek. De patiënten worden ingedeeld 
in risicogroepen, afhankelijk van hoe ze op de behandeling reageren, in 
goede responders, trage responders en non-responders. De tumorrespons 
op de therapie wordt bijgehouden door de hoeveelheid tumorcellen in het 
beenmerg nauwkeurig te meten. De therapie die leukemie patiënten krijgen 
is onder andere afhankelijk van deze tumorrespons. Ook patiënten met 
neuroblastoom zouden op basis van tumorrespons misschien beter ingedeeld 
kunnen worden. 

Minimal Residual Disease
Het meten van de tumorload (de hoeveelheid tumorcellen) in het beenmerg 
wordt nu ook al gedaan, met behulp van microscopie. Deze techniek heeft 
een gevoeligheid van detectie van 1 tumorcel op 1000 normale cellen. 
Om een hele lage tumorload te kunnen detecteren, de zogeheten minimale 
resterende ziekte (Minimal Residual Disease, MRD), is er een gevoeligere 
assay nodig. 

MRD kan indirect worden gemeten door analyse van de hoeveelheid voor 
tumorcellen specieke DNA- of RNA-fragmenten. Dit kan door gebruik te 
maken van de polymerase ketting reactie (PCR), een techniek waarmee kleine 
hoeveelheden DNA of RNA oneindig vaak gekopieerd kunnen worden. Door 
bij die vermenigvuldiging een fluorescerende verbinding in te bouwen valt 
de toename van het aantal DNA of RNA-kopieën onmiddellijk te volgen 
in het laboratorium. De methode is extreem gevoelig: er kan één tumorcel 
worden gedetecteerd tussen 1.000.000 gezonde cellen. Voorwaarde hierbij is 
wel dat een biomarker (verklikker) wordt gebruikt die specifiek onderscheid 
kan maken tussen tumorcellen en andere lichaamscellen. Veelgebruikte 
gen-specifieke (RNA) markers voor het detecteren van neuroblastoomcellen 
zijn de targets tyrosine hydroxylase (TH) en GD2 synthase, maar die zijn 
helaas ook aanwezig in gezonde cellen. Dit is uiteraard nadelig voor een 
betrouwbare MRD-meting, want dan kan er (bij een laag aantal tumorcellen) 
geen onderscheid gemaakt worden tussen tumorcellen en normale cellen.
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Binnen dit promotieonderzoek, hebben we ons gericht op twee deelvragen. 
Ten eerste of we nieuwe en betere markers konden vinden voor het detecteren 
van minimale resterende ziekte (MRD) en ten tweede onderzochten we de 
klinische relevantie van een gevoeligere detectie van tumorcellen, middels 
retrospectieve studies.

Nieuwe markers
We konden aantonen dat enkele nieuw geïdentificeerde markers, en dan 
vooral PHOX2B, inderdaad beter zijn dan de al bestaande markers TH en 
GD2 synthase. Daarnaast hebben we laten zien dat je beter een panel van 
bijvoorbeeld 5 markers kunt gebruiken om MRD te detecteren dan één 
marker. Niet alle markers zijn namelijk in dezelfde mate aanwezig in tumoren 
van verschillende patiënten, vandaar dat het toepassen van een panel van 
markers gevoeliger is dan het gebruiken van één marker. Verder analyseerden 
we vanaf welke hoeveelheid van een marker, je met voldoende zekerheid kan 
aangeven dat de tumorcel aan- of afwezig is.

Verder onderzochten we de stabiliteit van de markers. We laten zien dat het 
aantal kopieën per cel van de markers vooral tijdens therapie veranderlijk 
is. Hierdoor is het lastig een uitspraak te doen over de precieze hoeveelheid 
tumorcellen die aanwezig is in het beenmerg. Door de tumorload te 
berekenen van de 5 markers en de gemiddelde tumorload te berekenen, 
benader je de werkelijke tumorload het beste. Dit is dus nog een reden om 
een panel van markers te gebruiken voor detectie van MRD, naast de hogere 
gevoeligheid van de assay.

Omdat de gen-specifieke (RNA) markers dus niet altijd stabiel zijn tijdens de 
therapie hebben we ook onderzoek gedaan naar een MRD-marker op DNA 
niveau. DNA is namelijk veel stabieler dan RNA; er zijn altijd twee allelen 
DNA van een gen aanwezig in één cel, in tegenstelling tot RNA waarvan 
een onbekend aantal kopieën per cel aanwezig is. Als DNA marker is het 
gehypermethyleerde RASSF1a gen onderzocht, omdat dit gen in normale 
cellen niet gehypermethyleerd is en in neuroblastoomcellen wel. Door dit 
verschil kan er onderscheid gemaakt worden tussen tumorcellen en normale 
cellen in beenmerg en bloed voor een betrouwbaarder meting van de MRD. 
Dit maakt deze DNA marker veelbelovend.
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Klinische relevantie
In het tweede onderdeel van dit proefschrift onderzochten we de klinische 
relevantie van MRD detectie. 

MRD in beenmerg
We toonden aan dat patiënten van wie het beenmerg al vroeg in de therapie 
tumorvrij geworden was een betere overleving hadden dan patiënten bij 
wie dit niet zo was. Patiënten bij wie aan het einde van de behandeling met 
chemotherapie nog steeds tumorcellen te detecteren waren in het beenmerg, 
hadden een zeer lage overlevingskans. We concludeerden dan ook dat 
wellicht in de toekomst door middel van MRD-detectie snelle, langzame en 
non-responders geïdentificeerd kunnen worden en dat deze groepen baat 
zouden kunnen hebben bij verschillende therapieën. Voor de snelle responders 
volstaat de huidige therapie, maar bij de langzame responders en non-
responders zouden extra of nieuwe therapie nuttig kunnen zijn.

MRD in stamcelpreparaten
Ook onderzochten we stamcelpreparaten van patiënten met neuroblastoom 
op de aanwezigheid van MRD. Op het moment van afnemen van het 
stamcelpreparaten is het beenmerg van de patiënt in principe tumorvrij 
met microscopie. De stamcelpreparaten zelf worden niet onderzocht op 
tumorcellen met microscopie. We wilden met dit onderzoek uitzoeken 
of het teruggeven van MRD positieve stamcelpreparaten invloed had 
op de overleving. In deze studie werkten we samen met enkele Duitse 
klinieken. Dit resulteerde in het grootste cohort patiënten met hoog risico 
neuroblastoom,waarvan stamcelpreparaten getest zijn op MRD dat tot nu toe 
beschreven is. In dit onderzoek vonden we dat waarschijnlijk niet zozeer het 
teruggeven van tumorcellen de oorzaak is van het terugkeren van de ziekte, 
maar dat de aanwezigheid van tumorcellen in het stamcelpreparaat een 
indicatie is voor de ernst van het ziekteproces. We vermoedden dat patiënten 
waarvan het stamcelpreparaat niet tumorvrij is, minder goed gereageerd 
hebben op de behandeling dan patiënten waarbij het stamcelpreparaat wel 
tumorvrij is en dat dit voorspellend is voor de prognose. We kunnen echter 
niet uitsluiten dat het teruggeven van tumorcellen niet de oorzaak is van 
het krijgen van een recidief, vanwege het retrospectieve karakter van dit 
onderzoek. 
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In een volgende stap naar toepassing van de MRD in de kliniek zijn we 
gestart met een prospectief onderzoek. In dit onderzoek volgen we patiënten 
met hoog risico neuroblastoom vanaf het moment van diagnose en meten 
we MRD met het panel van markers op vaste tijdspunten tijdens de therapie 
in beenmerg, bloed en in stamcellen. Dit is een betrouwbaarder meting dan 
de hiervoor beschreven retrospectieve studies, waarin de patiënten groep 
heterogener was. De verwachting is dat als deze studie beëindigd is, we 
inzicht krijgen in de vraag of we met behulp van MRD-detectie patiënten 
met neuroblastoom, net als patiënten met leukemie, therapie op maat zullen 
kunnen geven. 




